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ÖZET 

Rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında Dünyada ve Türkiye'de 
gelişmeye en açık olanıdır. Türkiye'de rüzgâr enerjisi alanında çalışmaları bulunan özel sektör 
kuruluşlarının sayısı her geçen gün artıyor.  

Çalışmada, temiz ve yenilenebilir bir enerji olan rüzgar enerjisinin Dünya, Avrupa ve 
Türkiye potansiyelleri ve mevcut kullanım durumları verilerek, Konya bölgesi potansiyeli 
değerlendirilmiştir. Daha sonra, Konya merkezi ve civarında yapılan rüzgar enerjisi ölçme 
sistemlerinin verilerinden ve Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi (EĐEĐ) tarafından hazırlanan Türkiye 
rüzgar atlası verilerinden faydalanılarak, Konya il genelinde rüzgar santrali kurulabilecek 
alanlar belirlenmiş ve bu yerlere ne kadar rüzgar türbini yerleştirilebileceği hesaplanmıştır. 
Rüzgar enerjisi ölçümü yapılan Selçuk Üniversitesi kampüsü ve diğer belirlenen bölgelerin 
kapasite faktörleri ve birim güç yoğunluğu değerleri elde edilmiştir. Rüzgar hız 
dağılımı, kapasite faktörü ve alan değerlerinden faydalanarak brüt rüzgar enerjisi 
potansiyeli belirlenmiştir. Sonra bölgede yeterli rüzgar hızına sahip fakat yüksek rakım, 
yerleşim yeri ve derinliği fazla göl vb. kullanılamaz alanların çıkarılmasıyla net rüzgar 
potansiyeli belirlenmiştir. Lisans alınarak ve lisanssız yönetmeliğe göre (lisans alınmada) bu 
potansiyelden günümüzde faydalanılabilecek kısmı Konya ilinde mevcut trafo merkezlerinin 
kısa devre güçleri ve lisanssız sisteme bağlantı yapılacak güçler olarak toplam 4017 MW 
bulunmuştur. Yaklaşık belirlenen Konya bölgesi rüzgar potansiyeli kapasitesi ile 
üretilebilecek elektrik enerjisinin Konya’nın 2010 yılı tüketiminin 3 katı kadar olduğu elde 
edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji, Konya rüzgar enerjisi 
potansiyeli, lisanslı ve lisansız üretim. 

1. GĐRĐŞ 

Son yıllarda petrol fiyatlarında görülen artış ve genel olarak enerji ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için yabancı ülkelere olan bağımlılık, enerji ihtiyacı için yenilenebilir veya 
alternatif enerji kaynakları olarak anılan doğal ve çevre dostu enerji türlerine olan ihtiyacı 
artırmıştır. Enerji kullanımı aynı zamanda sosyal bir maliyet oluşturuyor. Özellikle çevresel 
sürdürülebilirlik açısından bakıldığında enerji üretimi kaynaklı karbon dioksit (CO2) 
salınımlarının çevre üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin mevcut gündemi etkilediği 
izlenmektedir.Türkiye'nin, enerji geleceği için, yerli kaynakların kullanılması ve politik olarak 
sürdürülebilirlik önemli iki kritik konulardır. Türkiye yenilenebilir enerjilerden rüzgâr, güneş, 
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jeotermal ve biyokütle gibi kaynaklarını maksimum seviyede kullanması sosyal ve ekonomik 
açıdan da pek çok faydalar sağlayacaktır. Bu şekilde ülkemizin kendi kaynaklarından daha fazla 
yararlanma tercihi; ithal edilen enerji kaynaklarının ve enerjinin cari açık üzerinde yarattığı 
yükü azaltacak ve ekonomik sürdürülebilirlik anlamında faydası olacaktır [1]. 

Rüzgârdan elde edilecek enerjinin artırılmasında çok büyük yarar vardır. Fakat rüzgâr 
enerji santrali kurulurken çok dikkat edilmelidir. Çünkü Rüzgâr esmezse elektrik üretilemez ve 
hız değiştikçe de üretilen elektrik enerjisi dalgalanma gösterir. Onun için bölgede gücü 
istenildiğinde artırılabilen ve devreye sokulabilen yedek bir santral kurmak lazım ki rüzgâr 
esmediği zaman elektrik dağıtım sistemi çökmesin. Bu da bazı yerlerde rüzgâr enerjisi 
yatırımlarını pahalı hale getirebilir.  

Ülkemizde enerji çoğu yerde hala son derece iptidai (ilkel) olarak kullanılıyor. Enerji 
tasarrufunun tam uygulanması yeni kurulması gereken güçte büyük bir azalma sağlayacaktır. 
Sanayide, evlerde ve taşıtlarda enerji verimini arttırabilme potansiyelimiz vardır. AB ülkeleri ile 
Türkiye kıyaslanırsa, aynı malı Türkiye’de üretebilmek için 3-4 misli fazla enerji kullanıldığı 
görülebilir. Bu da hem enerji yetersizliğine hem de birim üretim maliyetinin yükselmesine sebep 
olmaktadır.  

Yenilenebilir enerji kaynakları tek başına elektrik ihtiyacımızı karşılamakta potansiyel 
olarak mümkün görünse de, uygulamada problemlerle karşılaşılacağı kaçınılmazdır. Mutlaka 
doğal gaza, kömüre, büyük hidroelektriğe, nükleere ve depolanmış enerjiye ihtiyaç olacaktır. Bu 
belli bir enerji kaynağına tam bağımlı olunmaması ve enerji çeşitliliği için de gereklidir. Nükleer 
enerji için santralin yapılacağı yer, deprem ihtimalleri, enerji verimi ve bölgenin enerji ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak, kamuoyundaki tartışmaları da kapsayacak planlar yapılmalıdır.  

Enerjide sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmek için teknik ve politik temelli 
alternatiflerden biri de yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle elektrik enerjisi üretiminde 
kullanılması ve toplam üretim içindeki payının arttırılmasıdır. Rüzgârdan elektrik elde 
edilmesinde rüzgârın karakteristik özellikleri, başta hızı ve yönü olmak üzere son derece 
önemlidir. Türkiye’de yeterli potansiyel olmasına rağmen, henüz rüzgar enerjisinden yeterince 
faydalanılmıyor. Rüzgarın yoğun ve sürekli  estiği kış veya yaz aylarında elde edilen elektrik 
enerjisi devreye sokularak barajlardan elde edilen hidroelektrik enerjisi daha az kullanılacaktır. 
Böylece yaz aylarında tarımsal sulama ve elektrik enerjisi için kullanılmak üzere daha fazla su 
birikecektir.  

Rüzgâr enerjisi perspektifinden bakıldığında Türkiye'nin bir avantaja daha sahip olduğu 
ortaya çıkıyor. Türkiye’nin akarsu kaynaklarına bağlı hidroelektrik santrallerinin büyük bölümü 
doğu bölgelerdedir. Ağırlıklı tüketim ise sanayinin daha gelişmiş olduğu batıdadır. Bu da 
dağıtım hatlarının yeteri kadar yenilenmemesi ve kaçak elektrikle beraber enerji kayıplarına yol 
açmaktadır. Bu nedenle tüketimin daha çok olduğu batı bölgelerine hizmet edecek biçimde, 
uygun alanlara kurulacak olan rüzgâr santrallerinin bu dengesizliği dengeleme üzerindeki 
faydası önemli olacaktır. 

Rüzgâr teknolojisinin yayılması için çeşitli kısıtlamalar söz konusudur. Bunlar; yeterli 
teknik eleman, teknoloji, sermaye ve bilgi yetersizliği sayılabilir. Burada devletin teşvik edici 
politikalarına duyulan ihtiyaç kendini gösteriyor. Bu konuda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) tarafından Temmuz 2011 de çıkarılan yerli üretilmiş enerji sistem elemanlarını teşvik 
edici yönetmelik isabetli olmuştur. Bununla beraber, tüm diğer teknolojilerde olduğu gibi, 
rüzgâr teknolojisinin bileşenlerinin maliyetleri, kullanımı arttıkça ve toplu üretime geçildikçe 
düşecektir.  
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Rüzgâr enerjisi doğalgazdan şimdilik pahalıdır ancak doğalgaz daha eski bir teknolojiye 
sahip ve hammadde maliyeti süreklidir. Rüzgâr teknolojisi Türkiye’de kurulum aşamasındadır ve 
enerji hammadde maliyeti de yoktur. Maliyet hesabı yaparken tabiat dostu teknolojilerin sosyal 
maliyet açısından taşıdığı avantaj da dikkate alınmalıdır. 

Konya bölgesinin rüzgar enerjisi potansiyeli Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi (EĐEĐ) 
tarafından 2005 yılında hazırlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA) 
kapsamında yaklaşık belirlenmiştir [2]. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
(BAP) Koordinatörlüğü tarafından 2004-121 numaralı “Konya Bölgesinin Rüzgar Enerjisi 
Potansiyelinin Belirlenmesi” projesi kapsamında Alaeddin Keykubat kampüsünde 40 m 
yüksekliğindeki ölçme değerleri ve diğer bilgiler kullanılarak potansiyel belirlenmiştir [3]. 
Rüzgar enerjisinin Türkiye’de elektrik üretiminde kullanılmasında Lisanslı ve Lisanssız olmak 
üzere iki yöntem mevcuttur. 

2. DÜNYA VE TÜRKĐYENĐN RÜZGÂR ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐ VE 
KULLANIM DURUMU  

Dünyada ve Avrupa'da rüzgar enerjisi kullanımı her geçen gün artıyor. Bu artışı 
zorlayan iki sebep var; biri, dünyayı tehdit eden küresel ısınma, diğeri de fosil yakıtların 
kullanımının kirlilik oluşturması ve bir süre sonra tükenecek olması. Dünya Rüzgar Enerjisi 
Organizasyonu/Birliğinin (WWEA) 2010 yılı raporuna göre, dünyada 2010 yılında 37.642 MW 
rüzgar enerjisi santrali kurulmuştur [4]. Rüzgar türbini temin zincirindeki kısıtlamalara rağmen, 
pazar büyümeye devam etmekte ve küresel rüzgar enerjisi endüstrisi üretimdeki değişime hızla 
cevap vermektedir. 

Rüzgar enerjisi kurulu güçlerine ülkeler bazında baktığımızda, ilk üç sırayı Çin, ABD 
ve Almanya oluşturuyor (Şekil 1). 2010 sonu itibariyle, Çin 44.733 MW, ABD 40.180 MW ve 
Almanya'nın toplam kurulu gücü 27.215 MW tır [4}. Bu üç ülkeyi Đspanya'da 20.676 MW, 
Hindistan 13.065 MW ve Đtalya 5.797 MW ile takip ediyor. Dünyada ilk 5 sıradaki ülkelerin her 
birinin kurulu güçleri 10.000 MW’ın üstünde olup toplamı 145.869 MW tır (Şekil 2). 2010'da 
yeni kurulan rüzgar gücü sıralaması incelendiğinde, ilk sırada yer alan Çin 18.923 MW rüzgar 
santrali kurduğu göze çarpıyor. Çin’i 5.021 MW ile ABD, 1.527 MW ile Đspanya, 1.438 MW ile 
Almanya, 1.258 MW ile Hindistan, 1.112 MW ile Đngiltere ve 1.086 MW ile Fransa izliyor [4]. 

Şekil 1: Dünyada toplam rüzgar enerjisi kurulu gücünün ve yıllık kurulan güçlerin yıllara göre değişimi 
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Dünya genelinde rüzgâr enerjisi kurulu gücünün büyüme oranları son 10 yıl için 
ortalama %27,5 olup, 2000 ile 2010 yılları arası incelendiğinde en yüksek büyüme 2001 de 
%38,8 ile en düşük büyüme ise 2004 de %23,1 ile gerçekleşirken 2010 yılı büyüme oranı ise 
%23,6 olarak gerçekleşmiştir.  Şekil 1’deki grafik incelendiğinde gittikçe yükselen bir şeklinde, 
üretilen enerji ve kurulu güç görülüyor [4]. 2005 de 100 MW ve üzeri kurulu gücü olan ülke 
sayısı 24 iken 2009 da 35’e 2010 da ise 39’a çıkmıştır. Dünyada en büyük kurulu gücü olan 5 
ülke Çin, ABD, Almanya, Đspanya ve Hindistan olup toplamın %74,2 sini oluşturmaktadırlar. 
Çin ve ABD nin güç toplamı Dünya rüzgar kurulu gücünün %43,2 sini oluşturmaktadır. 2010 
yılı yeni kurulan toplam Dünya rüzgar gücünün yarısından fazlasını Çin’in kurduğu güç 
oluşturmaktadır. Geçen yıl ilk kez 82 MW güçle rüzgar santraline sahip ülkeler arasına Kıbrıs da 
girmiştir. Türkiye 2009 da dünya ülkeleri arasında 796,5 MW kurulu rüzgar santrali ile 19. sırada 
iken 2010 yılında 1.274 MW (1328 MW [5]) ile 17. sıraya yükselmiştir (Şekil 2) [4]. 

Avrupa ülkelerinin Türkiye ve Hırvatistan gibi aday ülkeler, Norveç, Đsviçre, Rusya ve 
Ukrayna dâhil toplam kurulu gücü 86.321 MW’a ulaşmıştır. Türkiye Avrupa ülkeleri arasındaki 
sıralamada 11 sıraya yükselmiştir (Tablo 1) [5]. 

 

 
 

Şekil 2: Dünyadaki rüzgar enerjisi kurulu gücü en büyük 20 ülkenin kurulu güçleri 
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Ülke 

Yüzölçümü  Teknik Potansiyeli 
 2010 Sonu 
gücü,  MW x 1000, km2 MW TWh/yıl 

Almanya 357 12000 24 27214 

Đspanya 505 43000 86 20676 

Đtalya 301 35000 69 5797 

Fransa 547 42000 85 5660 

Đngiltere 244 57000 114 5204 

Portekiz 92 7000 15 3898 

Danimarka  43 14000 29 3798 

Hollanda 41 3000 7 2245 

Đsveç 450 20000 41 2163 

Đrlanda 70 22000 44 1428 

Türkiye 781 83000 166 1328(1274) 

Yunanistan 132 22000 44 1208 

Avusturya 84 2000 3 1011 

Diğerleri -- -- -- 4691 

Toplam -- 816000 40.525 86321 
Tablo 1: Avrupa ülkelerinde rüzgâr için potansiyel durumu ve 2010 yılı sonundaki kurulu güçleri 

Avrupa, rüzgar enerjisinde 2006 sonunda 48.545 MW ile dünya toplam rüzgar kurulu 
gücünün yüzde 65'ini oluşturmakta iken, 2010 sonunda 86.321 MW ile dünya toplam rüzgar 
kurulu gücünün yüzde 43,7'sini oluşturmaktadır. Son yıllarda Çin, ABD ve Hindistan gibi 
ülkelerin güçlerindeki yüksek artışlar bu oran değişimine yol açmıştır. Almanya ve Đspanya AB 
pazarının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. AB’nin 2009 “Yenilenebilir Enerji 
Yönergesine (2009/28/EC)” göre 2020 ye kadar yerel kurulu güçlerinin %20 sini ve elektrik 
tüketimlerinin de %15 ile %34’ne kadarını yenilenebilir enerjilerden üretilmesi hedefini 
koymuştur. Tablo 1’de, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinin 2011 başı (2010 sonu) kurulu 
rüzgâr gücü ve teknik potansiyellerini görüyoruz. Bu potansiyellere baktığımızda, Türkiye en 
yüksek potansiyele sahip olmasına karşılık, kurulu gücü olarak 1328 MW ile 11. sıradadır. 
Avrupa en fazla rüzgâr kurulu gücü olan Almanya, 27.214 MW ile toplam teknik potansiyel 
değerini (12.000 MW) çok aşmış durumdadır.  

EWEA 2011 yıllık raporuna göre Rüzgar enerjisinden enerji üretimi ile ilgili 2020 ve 
2030 yılı kullanım durumları ve oranları aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir [5]. Buna göre 
kurulu güç 2020 de 190 GW kara, 40 GW deniz üstü olarak toplam 230 GW, 2030 da ise 250 
GW kara, 150 GW deniz üstü olarak toplam 400 GW olacaktır. Elektrik tüketiminin 2020 de 
%15,7-16,5’i, 2030 da %28,5’i rüzgardan üretilecektir. AB’nin toplam elektrik üretim 
kapasitesinin %22.9’u 581 TWh ile 131 Milyon evin elektrik tüketimi 2020’de, 2030 da ise 
%36’sı 1.554 TWh ile 252 Milyon evin elektriği rüzgardan karşılanacaktır. Ayrıca yıllık karbon 
azatlımı 2020 de 341,6 Milyon ton, 2030 da 646 Milyon ton sağlanacaktır. CO2 salınım 
azalmasından sağlanacak kazanç 2020 de 8,5 Milyar € (25 €/t CO2 kabulü ile), 2030 da ise 26 
Milyar € (40 €/t CO2 kabulü ile) olacaktır [5]. 

HES 30.054,666 MWm  29.196,66 MWe 
Yenilenebilir: Biyogaz, Biyokütle, Çöp 
Gazı, Güneş Enerjisi, Jeotermal, RES 

6.316,242 MWm 6.312,075 MWe 

Termik: Termik, Mobil, Doğal Gaz 21.802,534 MWm 21.465,887 MWe 
Toplam 78.743,551 MWm 77.135,123 MWe 

 
Tablo 2: EPDK Kurulu kararıyla elektrik üretim lisansı verilmiş kaynak türleri, mekanik ve elektrik güçleri 
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Ülkemizin Ekim 2011 itibarı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 
verilmiş yürürlükte olan elektrik üretim lisansları sayısı 1391 adet olup mekanik güç toplamı 
78.743,551  MWm ve elektriki güç toplamı da 77.135,123 MWe şeklindedir (Tablo 2)[6]. Bu 
değerler içerisinde Termik-Diğer Ana Yakıtı Doğalgaz ve Kömür haricindeki Termik Tesisleri 
kapsamaktadır. Rüzgar enerji santralleri için verilmiş toplam 169 adet lisansın kurulu güç 
toplamı 6.316,242  MWm ve elektrik gücü ise 6.312,075 MWe tir. 

Tablo 3’de verilen 2010 yılında rüzgar enerjisi kurulu güç olarak %3, gerçekleşenin 
üretim 2.832,78 GWh ile rüzgarın payı %1.35 olmuştur. Tablo 3 de dikkat çeken diğer bir husus 
da doğal gaz ve hidrolik kurulu güç oranları her ikisinde de %32 olmasına karşılık üretim deki 
oranları doğal gazda %45,91 çıkarken, hidrolikte % 24,51’e düşmektedir.  

 

Kaynak  
Kurulu Güç,  
(MW)  

Kurulu Güç  
Payı (%)  

2010 Elektrik  
Üretimi, GWh  

Payı, %  

Doğal Gaz  16.221,5  32  96.474,45  45,91  
Hidrolik  16.159,1  32  51.504,57  24,51  
Yerli Kömür  8.173,2  17  37.698,75  17,94  
Đthal Kömür  3.281,0  7  14.490,95  6,90  
Sıvı Yakıt  1.475,3  3  4.956,99  2,36  
Rüzgar  1.358,0  3  2.832,78  1,35  
Diğer  3.034,6  6  2.161,27  1,03  
Toplam  50.004,2  100  210.119,76  100,00  

Tablo 3: Kurulu Güç ve Payı (1 Mart 2011, TEĐAŞ) ve 2010 elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı ve payı 
 

Yenilene-
bilir Enerji 
Türü  

Başvuru 
Đnceleme &  
Değerlendirme 

Uygun Bulma Lisans Verilen 
Đptal Edilen ve 
Sonlandırılan Lisanslar 

Adet MW Adet MW Adet MW Adet MW Adet MW 
Rüzgar 3 39,60 619 28.530,42 46 1.654,50 101 3.910,20 22 916,71 

Jeotermal - - 3 69,90 - - 12 281,70 1 15,00 

Biyogaz - - - - - - 18 103,33 1 15,00 
Biyokütle - - - - - - 2 17,12 1 10,00 
TOPLAM 3 39,60 622 28.600,32 46 1.654,50 133 4.312,35 25 956,71 

Tablo 4: Ekim 2011’de yenilenebilir enerji kaynakları türleri için lisans işlemleri genel durumu [6] 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi amaçlı santral projelerinin son 
durumuna göre; rüzgardan 101, jeotermalden 12, biyogazdan 18 ve biyokütle kaynaklı olmak 
üzere toplam 4.312,35 MW kurulu güç için 133 lisans verilmiştir. Rüzgar projelerinden 
28.530,42 MW güçte 619 lisans başvurusu inceleme de değerlendirme aşamasında olarak büyük 
çoğunluğu 2007 başvurularındandır (Tablo 4). Bu başvurulardan yaklaşık 9.000 MW kurulu 
güce lisans verilmesi beklenmektedir. 

Türkiye’nin 2010 yılı toplam üretim ve otoprodüktör lisanslarının enerji türlerine göre 
dağılımı Tablo 5 de verilmiş olup toplam içinde en büyük kurulu güç 27.956 MW ile HES, ikinci 
18.844 MW ile kömür, üçüncü 16.486 MW ile doğal gaz ve dördüncü 3.500 MW ile RES 
oluşturarak önemli duruma geldiği görülmektedir. Türkiye’nin toplam rüzgar kurulu gücü Ekim 
2011 itibarı ile 44 lisanslı santralin gücü 1582,9 MW ve 2 adet Yap işlet devret santrali 17,4 MW 
olmak üzere 1600,3 MW toplam kapasiteye ulaşmıştır [6]. 
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Tesis Türü 
2010 Yılı Verilen Toplam 

Adet Kurulu Güç, MW Adet Kurulu Güç, MW 
HES 94 1.944 736 27.956 
Kömür 1 100 36 18.844 
Doğalgaz 7 420 78 16.486 
RES 6 220 91 3.500 
Diğer 0 - 14 510 
Mobil - - 2 263 
JES 4 63 11 227 
Çöp Gazı - - 4 39 
Biyokütle 3 15 4 20 
Biyogaz 4 7 7 13 
Fuel Oil - - 1 11 
Toplam 119 2.769 984 67.869 

Tablo 5: 2010 yılı ve toplam üretim ve otoprodüktör lisanslarının enerji türlerine göre dağılımı [6] 
 

EĐEĐ tarafından hazırlanan Türkiye rüzgar Atlası’na göre iyi-sıra dışı rüzgar sınıfına 
giren aralıkta rüzgarlı alanların potansiyeli yaklaşık 48.000 MW’lık rüzgar kurulu gücü 
destekleyebileceği hesaplanmıştır [2]. Rüzgar enerjisi potansiyeli hesaplanırken elektriksel alt 
yapı dikkate alınmamıştır. Bu miktar potansiyelle en güvenli şekilde 147 Milyar kWh/yıl elektrik 
enerjisi üretilebilir. Hesaplamalarda 50 m yüksekteki rüzgar hızları, % 35’lik kapasite faktörü, 
yıllık ortalama rüzgar hızının 7 m/s ve üzerindeki kullanılabilir alanlar ve km2 başına 5 MW’lık 
bir güç kurulabileceği gibi güvenli yaklaşımlar kabul edilerek yapılmıştır. Rüzgar enerjisi 
uygulaması amaçlı kullanılamayacak tüm alanlar bu hesaplamadan çıkarılmış ve dikkate 
alınmamıştır [2]. 

3. KONYA BÖLGESĐNĐN RÜZGAR ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐ 

Türkiye'nin en geniş yüzölçümüne sahip ili olan Konya’nın genel olarak rüzgâr enerjisi 
potansiyeli belirlendi. Bu çalışma için, Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 
2002 yılından bu yana konuyla ilgili yapılan araştırma ve rüzgar ölçüm verilerinden ve EĐEĐ 
tarafından yapılan Türkiye rüzgar atlasından faydalanılmıştır. Burada bir ön potansiyel belirleme 
çalışması yapılmıştır. Daha hassas bir çalışma için bölge daha detaylı bir şekilde bizzat gidilip 
görülerek incelenmeli ve daha çok sayıda rüzgar ölçme sistemi kullanılmalıdır.  

 

 
Şekil 3: S.Ü. Kampus bölgesinde 2006 yılı 40.m aylık ortalama rüzgar hızı değerleri 
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Selçuk üniversitesi Alaaddin Keykubat kampusü bölgesinde 40 metre yüksekliğinde bir 
ölçme sistemi ile 2004-2007 yılları arası yapılan ölçüm sonucu elde edilen aylık ortalama rüzgar 
hızları grafiği 2006 için Şekil 3’de, 1,5 MW rüzgar türbini ile enerji üretimi frekansı grafiği Şekil 
4’de ve verilmiştir [3]. Konya rüzgar değerleri için rüzgâr hız değerinin yaz aylarında daha 
yüksek seviyede olması dikkat çekicidir. Bu da tarımsal sulama ve enerji ihtiyacı için rüzgâr 
enerjisinin Konya’da rahatlıkla kullanılabileceğini gösteriyor; çünkü tarımda enerji ihtiyacı yaz 
aylarında yüksek, diğer aylarında daha düşüktür. Rüzgar verilerinin analizinden 40 metre 
yüksekliğindeki bir kule üzerindeki birim rüzgar gücünün 2005 yılı için 308 W/m2, yıllık 
ortalama rüzgar hızının 6.01 m/s ve 2006 yılı için ise sıra ile 295 W/m2 ve 5,87 m/s elde 
edilmiştir (Şekil 4) [3]. Rüzgar hızı değerlerinde yıllık ±%10 dalgalanma olabilmektedir. 

Ortalama rüzgâr hızı verilerinin standart sapma miktarının (σ) bu verilere ait ortalama 
hız değerine (Vm) oranı olan türbülans yoğunluğu hesaplanmıştır. 2005 yılı verileri 
incelendiğinde, ortalama hız standart sapmasının 0.75, ortalama türbülans yoğunluğunun 0.12 ve 
yön standart sapmasının ise 10.3o ve 2006 verileri ise sırasıyla, 0.65, 0.12 ve 11.2o olarak 
standartlara uygun, kabul edilebilir değerler elde edilmiştir. Türbülans yoğunluğunun 0.25 den 
büyük olduğu alanlara rüzgâr enerji santrali kurulmaması gerekmektedir [8]. 

Şekil 4: 2006 yılı 40.m rüzgar hızı ve yönü (36 sektör, 10o bölümlü) frekans dağılımı 

Şekil 4’deki grafikte, 2006 yılı hâkim rüzgâr yönünün 340 derece yaklaşık kuzey yön 
civarında olduğunu gösteriyor. Şekil 6’de ise, Kapasite Faktörü (KF) (toplam kurulu gücünün 
yüzde faydalanma değeri), bir rüzgâr türbininden alabileceğimiz güç oranını gösteriyor. Burada 
1,5-1.8 MW gücündeki bir rüzgar türbini ile bölge rüzgar verileri ile üretilebilecek elektrik 
enerjisi ve kapasite faktörü değerleri 95 m yüksekliğindeki bir kule için hesaplanmıştır. Ölçülen 
değerlere göre kapasite faktörü değeri %35.0, ve bölgede bu türbinle üretebilecek elektrik 
enerjisini değeri 5.507.840  kWh/yıl’dır.  

Şekil 5’de Türkiye rüzgar atlasında ülkenin genelinin 50 m yükseklikteki rüzgar hız 
dağılımı verilmiştir. Haritada Ege ve Marmara sahillerinin, Đç Anadolu ve Doğu Anadolu’da 
yüksek yerlerin ve Akdeniz bölgesinde bazı yerlerin yüksek rüzgar hızlarına sahip oldukları 
görülmektedir. Đnceleme bölgemiz olan Konya ili sınırlarında kısmi bazı bölgeler harici rüzgar 
hızının çok yüksek olmadığı görülmektedir. Konya bölgesinde incelediğimiz bazı yerlerde 
santral geri ödeme süresinin yaklaşık 4-8 yıl arasında olduğu hesaplanmıştır. Dolayısıyla rüzgar 
hızı yükseldikçe, geri ödeme süresi çok hızlı bir şekilde düşmektedir.  
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Şekil 5: REPA’da 50 m yükseklik için Türkiye ve rüzgar atlasında Konya rüzgar hızı değerleri [2] 
 
 

50 m’de Rüzgar 
Gücü (W/m2) 

50 m’de Rüzgar 
Hızı(m/s) 

Toplam Alan 
(km2) 

Toplam Kurulu 
Güç (MW) 

300-400 8,8-7,5 320,98 1.604,88 
400-500 7,5-8,1 46,60 233,6 
500-600 8,1-8,6 4,32 21,6 
600-800 8,6-9,5 0,0 0,0 
>800 >9,5 0,0 0,0 
Toplam 372,02 1.860,08 

 Tablo 6: REPA’da Konya bölgesi rüzgar hızı, birim gücü ve toplam kurulabilecek rüzgar gücü değerleri [2] 

REPA’da Konya bölgesi rüzgar enerjisi potansiyeli 50 m yükseklikteki rüzgar hızı 
6,8 m/s den yüksek yerler kurulabilir alanlar olarak kabul edilerek yaklaşık 1.860,08 MW 
olarak bulunmuştur (Tablo 6). 

50 m yükseklik için hazırlanan Türkiye rüzgar atlasını incelediğimizde, ölçüm 
bölgemizin ortalamaları ile atlasın ortalamasının uyuştuğu görülmüştür. Rüzgâr santralini 
kurulmasını engelleyen faktörler var. Bunlar, 1.500 m’den yüksek rakımlı yerler, 50 m’den 
daha derin olan göl, deniz gibi kısımlar ve yerleşim yerleri ve yakınlarıdır. Bu kurulamaz 
bölgeler, Şekil 6’da gri renkte gösterilmiştir.. Kapasite faktörü yüzde 25 ve üzeri olan 
bölgelere rüzgâr santrali kurulabileceği kabul edilmektedir.  

Şekil 6’de verilen Konya bölgesinin 50 m yükseklik için rüzgar enerjisi kapasite 
faktörü atlasından, kapasite faktörü %25, %30 ve %35 olan yerler belirlenmiştir. Konya ili 
genelinde 3 ayrı bölge için %35, 14 bölge için %30 ve 9 bölge içinde %25 kapasite faktörü 
değerleri belirlenmiştir [3]. Bölgelerin büyüklüğü 3x15 km ile 15x30 km büyüklükleri 
arasındadır. Bölgelerin kapasite faktörleri için alanlar, %35’lik bölge 200 km2, %30’luk 2800 
km2 ve %25’lik bölge de 1700 km2 ile toplam alan 5700 km2 dir. Toplam ortalama bir 
potansiyel bulunabilse de her bir bölge ayrı ayrı analiz edilerek yerleştirilebilecek toplam 
türbin sayısı ve üretilebilecek enerji değerleri hesaplanmıştır [3]. Bölgede türbin sayısı ve 
enerji hesabı için 82 m çaplı 1.5 MW, 100 m çaplı 1.8 MW ve 97 m çaplı 2 MW nominal 
güçlü rüzgar türbinlerin daha verimli olacağı tespit edilmiştir. 
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Şekil 6: Konya da KF’ne göre rüzgar santrali kurulabilecek bölgelerin belirlenmesi ve işaretlenmesi [3] 

Rüzgar türbini kurulabilecek alanlar 50 m yükseklik için verilen kapasite faktörlü 
haritadan kullanılamaz alanların çıkarılmasıyla bulunmuştur. Kapasite faktörü haritası 50m 
yükseklikte yıllık rüzgar verileri ve 1.5-2.0 MW gücünde bir türbin kullanılarak 
oluşturulmuştur. Kapasite faktörü verileri (%) birimindedir. Kapasite Faktörü %25 ve üzeri 
bölgeler santral kurulabilecek alan olarak alınmıştır. 

Bölgelere türbinlerin yerleştirilmesinde hakim rüzgar yönüne göre yan yana türbinler 
arasında rotor çapının 3-5 katı, sıralar arasında da türbin rotor çapının 5-9 katı alınabiliyor. 
Burada, türbinler arası 250-300 m, türbin sıraları arası ise 500 m alınmıştır. Ortalama olarak 1 
km2 ye  6 adet türbin yerleştirilebileceği belirlenmiştir [3]. Daha önce belirlemiş olduğumuz 
alanlar, her ne kadar kullanılmaz alanlar olan yerleşim yerleri, yüksek ve çok derin bölgeler 
çıkarılmış olsa da belirlenemeyen bazı hatalara karşı %50 küçültülmüştür. Buna göre kapasite 
faktörü 0,35 olan bölgeye yaklaşık 500 MW, 0,30 olan bölgeye 6000 MW ve 0,25 olan 
bölgeye de 3500 MW kurulu güç yerleştirilebilecektir [3]. Yılda toplam elektrik enerjisi 
üretimi ise, 8760 saat/yıl için : 

E= 8760(500*0,35+6000*0,30+3500*0,25) 

= 24.966.000 [MWh/yıl] ≈ 25 Milyar kWh/yıl’dır. 

1MWh elektrik enerjisinin konutlara satış değeri olan 291 TL/MWh birim fiyatından 
toplam kazanç : 291* 24.966.000= 7.265.106.000 TL/yıl dır. Döviz değeri ise 7.265.106.000 
TL/2.40TL/€= 3.027.127.500=3,03x109 € dur. 
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Toplam türbin sayısı 10.000 adettir ve bunun döviz değeri yaklaşık 
10.000*1.400.000 €/1-MW ( tesis maliyeti üst sınır alınmış) sistem kullanım ve yıllık lisans 
bedeli ile bakım vb. giderler bunun içinde sayılmıştır) 

 =14.000.000.000=14x109  € dur. 

Geri ödeme süresi ise 14x109/3,03x109=4,6-5 yıldır.   

Eğer üretilen elektrik enerjisi şebekeye 7,5 $ Cent satış fiyatı ile satılacak olursa, 
karbon emisyonu ve yerli üretim gibi teşviklerden de faydalanılabilirse 16-20 kuruş/kWh’a 
satılabilir ve geri ödeme süresi de 7-8 yıl olur. 

Diğer enerji sistemleri ile rüzgar elektrik sistemini maliyet açısından karşılaştırırsak, 
1 MW kurulu güç için, rüzgârda 1- 1,4 milyon Euro, hidroelektrik santrallerinde 1-1,2 milyon 
Euro, doğalgaz santrallerinde 700-800 bin Euro, nükleer enerjide ise 2-2,5 milyon Euro 
kuruluş maliyeti vardır [1]. Ancak, 10-12 yıl içerisinde yatırım maliyetlerini karşılayan bir 
rüzgâr santralıyla elektriğin maliyeti 2-2,5 €-cent/kWh’lere inmesi beklenmektedir.  

Ancak rüzgar elektrik santrali yatırımcılarının dikkat etmesi gereken önemli 
noktalardan biri de projenin enterkonnekte sisteme bağlantı imkanıdır.  TEĐAŞ rüzgâr 
projelerinin kurulu gücünü, bağlanılacak trafo merkezinin kısa devre gücünün %5’i ile 
sınırlamış durumda.  Bu da projenin rüzgar potansiyeli ve proje alanı ne kadar yüksek olursa 
olsun kurulu gücün enterkonnekte sistem bağlantısıyla sınırlandırıldığı anlamına 
gelmektedir.  Hatta şu anda çoğu rüzgâr potansiyeli yüksek projenin sisteme bağlantısı 
olmadığı için yapılamadığı görülebilir.  Yatırımcılar, rüzgâr potansiyeli ile birlikte o bölgenin 
bağlantı imkânını da bilmeleri gerekir.  

Konya ili sınırları dahilinde bulunan trafo merkezlerinin kısa devre gücünün %5’ini 
hesapladığımızda toplam 3885 MW olduğunu görüyoruz. Bundan rüzgar santrali 
yapılamayacak veya tasarlanan santrallere uzak trafo merkezleri çıkarılınca geriye Tablo 5’te 
verilen 3432,5 MW girilebilecek güç kalmaktadır. Lisanssız yönetmeliğe göre kurulabilecek 
rüzgar santrali gücü de Tablo 10 ve 11 yardımıyla 584,25 MW olarak hesaplanmıştır. Bu iki 
değerin toplanmasıyla Konya’nın toplam rüzgar elektrik santralı kurulu gücünün günümüzde 
ancak yaklaşık 4017 MW’lık kısmının pratikte gerçekleşebileceği görülmektedir. Bunun 
gerçek faydalı güç oranı ise %30 kapasite faktörü için 1205 MW olmaktadır. Teknik olarak 
kurulabilir güç (4.017 MW) ile de 10,55 Milyar kWh/yıl elektrik enerjisi üretilebilecektir. 
Burada bulduğumuz brüt üretim potansiyeli olan 35,19 Milyar kWh/yıl ve teknik olarak trafo 
sistemlerine uygun 10,55 Milyar kWh/yıl değerleri Türkiye’nin 2010 yılı toplam elektrik 
üretimi olan 210,12 milyar kWh değerinin 1/7’si ve 1/20’sidir. Ayrıca teknik üretilebilecek 
10,55 Milyar kWh/yıl enerji, Konya’nın 2010 yılı tüketimi olan 3,625 milyar kWh değerinin 
2,91 katıdır.  

4. LĐSANSLI VE LĐSANSSIZ UYGULAMALAR GÖRE RÜZGAR 
ENERJĐSĐNDEN YARARLANMA 

Rüzgar enerjisinin Türkiye’de kullanılmasında iki yöntem mevcuttur. Bunlardan 
birincisi 500 kW tan büyük kurulu güçler için alınması gereken “Üretim” ve “Otoprodüktör” 
lisanslı kullanım. Đkincisi ise henüz tam olarak uygulamaya başlanılmamış 500 kW ve altı 
kurulu güçler için “Lisanssız” kullanım şeklidir. Lisanssız Elektrik üretimine ait yönetmelik 
son olarak EPDK tarafından Temmuz 2011 de yayınlanmış olup, üretilen elektriğin sisteme 
bağlantısı ile ilgili hususlar henüz açıklanmadığı için müracaat yapılamamaktadır. 
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21 Temmuz 2011 tarihinde EPDK tarafından Resmi Gazete de yayınlanan “Elektrik 
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine Đlişkin Yönetmelik”’e göre “yalnızca kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 
beş yüz kilovatlık üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerin lisans alma ve şirket kurma 
yükümlülüğünden muaf tutulması ve bu kapsamdaki tesislerin denetimi ile üretilen ihtiyaç 
fazlası elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak usul ve esaslar” 
belirlenmiştir [7]. 

Bu yönetmeliğe göre birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi, uhdelerindeki tesislerde 
tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek üretim tesisi ya da tesisleri kurabilir. 
Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri dağıtım sistemine dağıtım sisteminin mevcut 
kapasitesine göre Yüksek Gerilim (YG) (1000V dan yüksek) veya Alçak Gerilim (AG) (1000 
V ve daha düşük)  gerilim seviyesinden bağlanabilir. Dağıtım şirketi, üretim tesisinin teknik 
özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla Bağlantı başvurusu talebi, ancak bu Yönetmelik 
hükümlerinin uygulanması kapsamında reddedilebilir. Her bir bağlantı noktasında bir kişiye 
tüketim tesisinden bağımsız olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri 
için en fazla 500 kWe tahsis yapılabilir. YG seviyesinden dağıtım sistemine bağlanmak 
isteyen rüzgâr (ve/veya güneş) enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı başvuruları için bir 
transformatör merkezine yönlendirilen toplam güç 2 MW ve üzerinde olması halinde ilgili 
dağıtım şirketi TEĐAŞ’a kaynak bazında ayrı ayrı bağlantı kapasite bildiriminde bulunur ve 
TEĐAŞ’ın bildireceği bağlanabilir kapasiteyi bağlantı görüşlerinin sonuçlandırılmasına esas 
alır [7].  

Üretim tesisi bağlantı başvurusu, ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunan 
“Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu” ile doğrudan ilgili dağıtım şirketine veya 
Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye başvurur. 

1) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi,  

2) Mevcut olması halinde tüketim tesisinin son bir yıl içindeki toplam enerji 
tüketimini gösteren belge veya belgeler. 

Bağlantı başvurusunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; gerçek veya 
tüzel kişilerin her takvim ayı içinde alınan başvuruları takip eden ayın ilk 20 günü içinde toplu 
olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları 
değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya yanlışlığın mahiyeti, başvuru sahibine bildirilir. 
Dağıtım şirketince dağıtım sistemine bağlantısı yapılacak olan üretim tesisinin bağlantısına 
ilişkin değerlendirmede;  

1) Başvuruya konu üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması, 

2) Başvuruya konu üretim tesisinin kojenerasyon tesisi olması,  

3) Başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması, 

4) Başvuru sahibinin önceden uygun bulunmuş bir başvurusunun olmaması, 

5) Başvuru sahibinin varsa son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer 
başvurulardan yüksek olması,  

kriterleri sırasıyla uygulanır. Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla 
başvurunun tüm kriterleri sağlaması durumunda dağıtım şirketine yapılan başvuru tarihi 
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sıralamaya esas alınır. Bağlantı noktası uygun bulunmayan başvurular için varsa alternatif 
bağlantı önerisini başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.  

Lisanssız üreticilere üretim kaynak belgesi verilmesi; yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretim yapmak amacıyla dağıtım şirketi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım 
Anlaşmalarını imzalayan ve dağıtım sistemine YG’den bağlanan üreticilere, talep etmeleri 
halinde, önceki yıl içinde üreterek sisteme verdikleri elektrik enerjisi miktarını gösteren bir yıl 
süreli Üretim Kaynak Belgesi, söz konusu miktarın emisyon ticareti kapsamındaki piyasalarda 
satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için kullanılması amacıyla, dağıtım şirketince 
verilir.  

Başvuruda beyan edilen üretim tesisinin kurulu gücünün; a) 11 kWe ve altında 
olması halinde AG, 

b) 11 kWe’nin üzerinde olan üretim tesisleri, yapılan teknik değerlendirme 
sonucunda AG veya YG, 

seviyesinden dağıtım sistemine bağlanır. Bu husustaki bağlantı şartları Kurulca 
belirlenir. 

Bir bölgede kurulabilecek AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam 
kapasitesi, “bu üretim tesislerinin bağlı olduğu dağıtım transformatörünün (trafosunun) 
gücünün yüzde otuzunu (%30) geçemez”[7] hükmü ile sınırlandırılmaktadır. Bir dağıtım 
trafosunun AG seviyesinde bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite aşağıdaki 
tabloda trafo gücü (t.g.)’ne göre belirlenir (Tablo 7). 

 
   
 

Trafo Gücü (t.g.) 
(kVA) 

Bağlanabilir Toplam 
Kapasite (kWe) 

Bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis 
edilebilecek kapasite (kWe) 

t.g. < 100 
t.g. x 0,3 

7,5 
100 ≤ t.g. ≤ 1000 t.g. x 0,1 

t.g. >1000 100 kWe 
Tablo 7: Bir dağıtım trafosunda AG seviyesinden bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite  

Bağlanılacak noktanın bağlanabilirlik oranının;  

a) Kurulu gücü 500 kWe’nin üzerindeki kojenerasyon tesisleri için 35’in,   b) Diğer 
üretim tesisleri için 100’ün,  

üzerinde olması esastır. Bağlanabilirlik oranının bu değerlerin altında olması 
durumunda dağıtım şirketi bağlantı için başka bir bağlantı noktası teklif edebilir. 

Yukarıdaki şartları Konya’da bulunan Tablo 8‘de gösterilen trafoların en küçük 
güçlüsü olan Karasınır Trafo Merkezi (TM) için hesaplayalım. Karasınır TM’nin gücü 32.6 
MVA=32600 kVAx0.3=9780 kVA yani 9.78 MVA (≅MW) Lisanssız enerji gücü 
bağlanabilir. Bağlanabilirlik oranı 9780 (100’ün üzerinde) olduğundan hem yenilenebilir hem 
de kojenerasyon (35’in üzeri) tesisi bağlanabilir. Ayrıca t.g.=32600 kVA>1000 kVA 
olduğundan bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite de 100 kWe olacaktır. 
Tablo 10 da görüldüğü gibi t.g. 1000 kVA olduğunda ve daha büyük olduğunda bir kişiye bir 
yılda tahsis edilebilecek güç her ikisinde de 100 kVA olmaktadır. Dolayısıyla lisanssız 



484 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 
 

yönetmelikle bir kişiye müsaade edilen 500 kW güçte bir santral kurulup AG’den sisteme 
bağlanabilmesi için 5 yıl beklemesi gerekecektir. 

Sayaçlar, Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, üretim ve tüketim tesislerinin 
aynı yerde bulunması halinde, bağlantı anlaşmasında belirlenen yere ilgili mevzuatta 
dengeleme ve uzlaştırma sisteminin gerektirdiği haberleşmeyi sağlayabilecek çift yönlü ölçüm 
yapabilen saatlik sayaç takılır. Bir tüketim tesisi için kurulacak, farklı teşvik fiyatlarına tabi 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis(ler)inde üretilen elektrik enerjisinin ayrı 
ayrı saatlik ölçülmesine imkân verecek şekilde sayaç tesis edilir.  

 

Đli: KONYA 
Nominal 
Gücü  

Lisanssız 
Bağl.Güç 

%5*Kısa  
Devre Gücü 

Đli: KONYA 
Nominal  
Gücü  

Lisanssız 
Bağl.Güç 

%5*Kısa  
Devre Gücü 

Trafo 
Merkezi Adı 

(MVA) MW MW 
Trafo 
Merkezi Adı 

(MVA) MW MW 

Konya-1 185 55,5 256,1 Karasınır  32,6 9,78 36,4 

Konya-2       110 33 152,0 Alibeyhüyüğü 76,3 22,89 120 
Konya-3   130 39 224,0 Seydişehir 108 32,4 876,3 

Konya-4   530 159 1145 Akşehir 50 15 74,6 

Cihanbeyli 50 15 68,6 Yunak 50 15 40,0 

Ladik 50 15 64,8 Kızören 130 39 90,6 

Çumra 91 27,3 183,1 Beyşehir 50 15 54,7 
Karapınar 75 22,5 80,0 Toplam Güç 1947,5 584,25 3432,5 

Tablo 8: Konya için rüzgar santralı kurulması muhtemel bölgelerde bulunan TM’leri, lisanssız 
yönetmelikle AG seviyesinden ve lisans alınarak bağlanılabilecek (kısa devre güçlerinin %5’i) güç değerleri 

Đhtiyaç fazlası enerjinin satın alınması, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve işletilen, a) Tüketim tesisi ile aynı yerde 
kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek her fatura döneminde sisteme verilen net 
elektrik enerjisi ile 

b) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde 
üretilerek dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, dağıtım 
sistemi kayıp oranları da dikkate alınarak belirlenecek tüketim miktarı tenzil edildikten sonra, 
her fatura dönemi için tüketilemeyen net elektrik enerjisi miktarı, ihtiyaç fazlası elektrik 
enerjisi olarak perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından YEK Kanununa kaynak 
bazında belirlenen fiyattan satın alınır. Bu fiyatlar ilgili üretim tesisinin sisteme enerji 
vermeye başladığı tarihten itibaren on yıl süreyle uygulanır.  

Đhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi, elektrik enerjisi ilgili perakende satış 
lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş kabul edilir ve elektrik 
enerjisi ilgili perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından sadece Kurul onaylı 
perakende satış tarifesi kapsamındaki abonelere satılabilir. Ancak Lisanssız üreticiler bu 
Yönetmelik kapsamındaki üretimleri için ikili anlaşma ile elektrik satışı yapamazlar. 

Đhtiyaç fazlası enerjinin bedelinin tesbiti ve ödenmesi; her bir üretici için 
belirlediği ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen 
fiyatlarla çarparak yapılacak ödemeyi belirler, 

Yerli ürün kullanımının desteklenmesi, her bir fatura döneminde yapacağı yerli 
ürün kullanımını destekleme bedelini, ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanununa ekli II 
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sayılı Cetvelde belirlenen fiyatlardan yararlanarak Bakanlıkça YEK Kanununun 6/B maddesi 
uyarınca çıkarılacak Yönetmeliğe göre hesaplanmış destek fiyatıyla çarparak belirler. 

Üretim tesislerinin işletmeye girmesi; Bu Yönetmelik hükümlerine göre dağıtım 
sistemine bağlanacak üretim tesislerinin geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza 
tarihinden itibaren;  AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl, içerisinde 
tamamlanması zorunludur.  

Lisanssız rüzgar santrali kurulumu ile ilgili yönetmelikte düzenleme gereken bazı 
hususlar henüz EPDK tarafından yayınlanmadığı için başvurular dağıtım firmaları tarafından 
kabul edilmemektedir. Bu husustaki AG veya YG seviyesinden dağıtım sistemine bağlantı 
şartları EPDK tarafından belirlenecektir. Ayrιca “Bağlantι Anlaşmasι” ve “Sistem Kullanιm 
Anlaşmasι”nιn genel hükümlerinin hazιrlanmasι gerekmektedir. 

Lisanslı yönetmeliğe göre rüzgar santrali kurmak için EPDK nın lisans başvurularını 
kabul ettiği tarihlerde santral yerine, kapasitesine, üretilebilecek elektrik enerjisine ve firmaya 
ait bilgilerden oluşan dosya hazırlanarak başvuru yapılmaktadır. Daha önce mevcut olan 30 
metre yüksekliğindeki ölçme sistemi ile bir yıl ölçüm zorunluluğu 2006 yılında kaldırılmış 
olup, 01.11.2007 tarihinde açılan 1 günlük başvuru kabulüne aşırı bir ilgi olmuş ve yaklaşık 
78.000 MW rüzgar santrali başvurusu yapılmıştır. O başvurulardan hala sonuçlanmamış 
olanlar bulunmaktadır. Son günlerde 40 veya 50 m’lik ölçme sistemi ile 1 yıllık ölçme 
zorunluluğunun yeniden yönetmelikle uygulanacağı çalışmaları yapılmaktadır. Günümüzde 
lisanssız yönetmeliğe göre TM’lerin kısa devre güçlerinin %5’i kadar rüzgar gücü 
bağlanabileceği kuralı uygulandığından Konya bölgesi TM’lerine toplam 3432,5 MW  rüzgar 
santrali kurularak bağlantı yapılabilecektir. 

5. SONUÇ 

Rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında Türkiye'de gelişmeye en açık 
olanıdır. Türkiye'de rüzgâr enerjisi alanında çalışmaları bulunan özel sektör kuruluşlarının 
sayısı her geçen gün artıyor. REPA Rüzgâr atlası ne kadar sağlıklı olursa olsun, yatırımcı 
kendi bölgesinde rüzgâr değerlerini en az bir yıl ölçmek zorunda. Çünkü rüzgâr öyle değişken 
ki, yan yana iki tepe arasındaki rüzgâr değişebiliyor. Bu nedenle mutlaka türbin dikecek yere 
yakın olacak bir şekilde ölçüm direği kurulması ve en az 1-2 yıl ölçüm yapılması gerekiyor. 
Bu önce yatırıcı için sonrada finans sağlayıcı için gereklidir. Şu anda elektriğin %46’sı ile çok 
fazla doğalgaza bağımlı durumdayız. Bu bağımlılığı azaltmak için de su, rüzgâr ve kömür gibi 
yerli kaynakları daha fazla kullanmak için çalışmalar yürütülmelidir.  

Konya için hesaplanan rüzgar teknik gerçek potansiyeli olan 1205 MW’ın elektrik 
gücü, orta büyüklükte bir nükleer santralin gücüne eşittir. Nükleer santral ile kontrol 
edilebilir, sürekli ve %90 güç kullanma oranlarına (kapasite faktörü) varan bir enerji 
üretilebilirken, rüzgar santralleri ile dalgalı ve maksimum %50 güç kullanım oranlı bir enerji 
üretilebilmektedir. Ayrıca rüzgar santralleri sürekli rüzgar esmediği için kesintili 
çalıştıklarından rüzgarın olmadığı zamanlarda sistemi destekleyecek büyük hidroelektrik, 
termik veya nükleer santraller ile desteklenmeleri gerekir. Rüzgar santralleri nükleer ve 
termik santrallerden çok daha fazla yer kaplamaktadır.  

Dolayısıyla rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını en optimum şekilde 
kullanmalıyız. Ancak dünyada gelişmiş ülkeler tarafından da kullanılan diğer güvenilir ve 
sürekli enerji üretebilen nükleer, hidrolik ve termik santralleri de ihmal etmemeliyiz. Çünkü 
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yenilenebilir kaynaklar ile enerji ihtiyacımızın tamamını karşılayamayız ve hala maliyeti 
yüksektir. 

1 Kasım 2007 tarihinde EPDK’nın rüzgar santrali başvurularını 1 günlüğüne kabul 
etmesi neticesinde 78.000 MW civarında oldukça fazla başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların 
yaklaşık 9.000 MW’ı ve öncekilerle birlikte 15.000 MW’ının lisanslanarak kurulması enerji 
dış bağımlılığımızı belli ölçüde azaltacaktır. Ancak bu büyük miktardaki santral yapımlarının 
yurt içinde kendi iş gücümüz ve tesislerimiz kullanılarak yapılması ve bu teknolojinin 
geliştirilerek dünya pazarına girilmesi en az santrallerin kurulması kadar önemlidir. 
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